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О Д Л У К А 
О ИМЕНОВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА 

СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ( МРТВОЗОРНИКА) И 

ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА УМРЛОГ ЛИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прњавор, новембар  2018. године 



 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

97/16), члана 112. и 114. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике 

Српске“ број 106/09 и 44/15), члана 4. Правилника о поступку утврђивања смрти лица 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 65/10), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и чланa 201. став 

(1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на ____ сједници 

одржаној дана ___________ године, донијела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о именовању доктора медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван 

здравствене установе (мртвозорника) и висини накнаде за обављање прегледа умрлог 

лица 

 

 

Члан 1. 

 

  Овом одлуком утврђује се број доктора медицине за преглед умрлих лица ван 

здравствене установе (мртвозорника), именују се мртвозорници за подручје општине 

Прњавор и одређује висина накнаде за обављање прегледа умрлих лица. 

 

Члан 2. 

 

1) Преглед умрлих лица изван здравствене установе ради утврђивања времена и 

узрока смрти, за подручје општине Прњавор, обављаће  пет доктора 

медицине ЈЗУ Дом здравља Прњавор. 

2) За мртвозорнике именују се сљедећи доктори медицине: 

(1) Стојчевић др Весна, спец. породичне медицине, 

(2) Цвијановић др Љубиша, спец. гинекологије и акушерства, 

(3) Лепир др Љубиша, спец. радиологије,  

(4) Митровић др Наташа, 

(5) Иванковић др Ана. 

 

Члан 3. 

 

 Именовани мртвозорници из члана 2. ове одлуке, обавезују се да приликом 

утврђивања времена и узрока смрти ван здравствене установе поступају у складу са 

важећим прописима којима је регулисан поступак утврђивања смрти  лица, на цијелом 

подручју општине Прњaвор, а према плану и распореду обављања прегледа који утврди 

директор ЈЗУ Дом здравља Прњавор. 

 

Члан 4. 

 

 1) Висина накнаде за обављање прегледа лица умрлог ван здравствене установе 

и путне трошкове, по позиву породице, утврђује се у зависности од матичног подручја 

на којем је наступила смрт лица, и то на сљедећи начин:  

  (1)  за матично подручје Прњавор (насељена мјеста: Прњавор, Коњуховци, 

Ратковац, Околица, Бабановци, Маћино Брдо, Караћ, Долине, Доњи Гаљиповци, Горњи 

Гаљиповци, Гаљиповци и Мравица) накнада износи 20,00 КМ, 



 (2)   за остала матична подручја накнада износи 30,00 КМ. 

 2) Висина накнаде за обављање прегледа умрлих лица и путне трошкове, по 

позиву полицијске станице, одређује се у износу од 50,00 КМ. 

 3) Матична подручја за која се воде матичне књиге на подручју општине 

Прњавор одређена су Одлуком о утврђивању матичних подручја („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 19/10). 

Члан 5. 

 

 Средства за накнаде из члана 4. ове одлуке обезбјеђују се у Буџету општине 

Прњавор, у оквиру потрошачке јединице Одјељење за општу управу. 

 

                                                    Члан 6. 

 

 Општина Прњавор ће, као наручилац услуга, закључити уговоре о обављању 

услуга утврђивања времена и узрока смрти за лица умрла ван здравствене установе са 

именованованим докторима медицине (мртвозорницима), као даваоцима услуга, којима 

ће се дефинисати међусобна права и обавезе. 

 

Члан 7. 

 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о именовању доктора 

медицине (мртвозорника) за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван 

здравствене установе („Службени гласник општине Прњавор“ број 20/11). 

 

Члан 8. 

 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном 

гласнику општине Прњавор». 

 

 

Број:              Предсједник 

Датум:       Скупштине општине 

            Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 

 Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 97/16), члану 112. и 114. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ број 106/09 и 44/15), 

члану 4. Правилника о поступку утврђивања смрти лица („Службени гласник 

Републике Српске“ број 65/10), члану 37. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и члану 201. став (1) Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 

23/17 и 32/17).  

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 

 Чланом 39. Закона о локалној самоуправи и чланом 37. Статута општине 

Прњавор прописано је између осталог да скупштина општине доноси одлуке и друге 

опште акте. 

 Чланом 112. Закона о здравственој заштити прописано је да за лице умрло изван 

здравствене установе узрок смрти утврђује доктор којег је одредила локална 

самоуправа, а чланом 114. истог закона прописано је да надлежни орган локалне 

самоуправе одређује потребан број доктора за утврђивање узрока и времена смрти за 

лица  умрла ван здравствене установе, те да локална управа обезбјеђује средства из свог 

буџета за рад доктора. 

 Чланом 4. Правилника о поступку утврђивања смрти лица прописано је да 

преглед умрлог лица изван задравствене установе обавља доктор медицине 

(мртвозорник) којег именује скупштина града или општине. Чланом 5. истог 

правилника прописано је да скупштина града или општине утврђује потребан број 

мртвозорника, подручје на којем ће обављати преглед умрлог, именује мртвозорнике и 

одређује висину накнаде за преглед умрлог лица и путне трошкове. 

 С обзиром да је важећа Одлука о именовању доктора медицине (мртвозорника) 

за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе 

донесена 2011. године и да су измијењени прописи који чине правни основ за 

доношење ове одлуке, стекли су се услови за доношење нове одлуке. Такође, Дом 

здравља Прњавор обратио се Скупштини општине Прњавор са захтјевом за именовање 

овлаштених мртвозорника, због проблема у неприступачности овлаштених 

мртвозорника приликом позива полиције и због повећаног броја заинтересованих 

љекара за обављање мртвозорства, те доставио списак заинтересованих доктора 

медицине за мртвозорство. 

 Имајући у виду да није у питању сложен или обиман општи акт, односно акт за 

који је законом или другим прописом предвиђена јавна расправа, у складу са чланом 

201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), подносимо приједлог општег акта, јер 

сматрамо да исти није потребно претходно разматрати у нацрту, те да су испуњени 

услови за доношење акта по скраћеном поступку и предлажемо доношење ове одлуке.  

 

     ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

За спровођење ове одлуке обезбјеђена су финансијска средства у буџету 

општине Прњавор. 


